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5 Oeaterreichi scher Esperanto-Kongrosz 
in Innsbruck

Innsbruck* die Landeshauptstadt von Tirol« in den 
letzten Jahren als Tagungsort über die Grenzen unseres 
Landes bekannt geworden, beherbergt in der Zeit vom 
28 = Juli bis 2 August dieses Jahres den öJJeaterreichi« 
sehen Esperanto-Kongress* WWnn er vielleicht im Schatten 
des Weltkongresses in München stehen wird> so wird gered
ete die Alpenstadt Innsbruck der Anziehungspunkt hunder
ter begeisterter Esperantisten seinv die dann nach den 
Tagen der Arbeit noch schöne Tage der Erholung in den 
Tälern auf den Bergen und an den Seen in dem gastlichen 
Land Tirol verleben werden

in den Vorarbeiten; es 
würdig abzuhalten, und 

für dieneben den
4 t • •

Neben

Die Durchführung des Kongresses hat die Ortsgruppe 
Innsbruck Übernommen- Das Kong rea z-Komi tee, dem der Es* 
peranto-Landesleiter von Tirol und Vorl&rlberg Hans Stei* 
ner vorsteht0 ist schon mitten 
wird sich bemühen - den Kongress

facnxichen Tagungen den Aufenthalt 
Teilnehmer so angenehm wie möglich zu gestalten 

der feierlichen Kongresz-Eröffrung dio 
29 Juli stattfindetPsind vorgesehen Der Esperanto-Ball 
wDer Kongresz tanzt” ein ünterhaltungsalend(.ein gemein
samer Theaterbesuch und ein Abschiedsabend rtTirol grüszt^ 
der vor allem Tirol in seinem Brauchtum zeigen wird®

Da mit einer sehr starken Teilnehmer zahl zu rech* 
nea sein wird wird gebetene, die Anmeldungen raachmcg^ 



liehst an das Kongresz-Kemitee ergehen zu lassen Die 
Armei dungeformulare gehen im Februar allen Mitgliedern 
und Ortsgruppen zu« Der Koagrosz-Beitrag beträgt bis 30. 
April 20 Schillings Naohmeldung 25 Schilling» Teil neto- 
ciergebühr für Familienangehörige 15 Schilling:, Alle Zva 
Schriften sind zu richten on wOesterreichischer Esperan*. 
to-Koagrese 1951M Innsbruck Postfach 251 n*

Der 5 (^sterreichische Äsperento-Kcagresa in Inns
bruck soll et'kennen lassen.dasz die weltvefbindende Ides 
des Esperante keine Phrase ist er soll allen freunden 
zeigönn dass es trotz der Wirrnis der Zeit aufwärts geht 
und für die Indifferenten und Abseitsstebenoen den Be* 
weis erbringen^ daaz die Welthilfssprache Esperanto ihre 
Gültigkeit für die Völkerverständigung und für den Völ» 
kerfrieden hate •' •'^W

KOMUNIKOJ DE LA »BO

Respekt plenan bondeziron 
ol samideano kortega konsilisto d-ro Franz W o 1 1- 
mann» kiu la 12an de februaro 1951 atingi b sian 80 an 
vivojaron^ Nian dankon kaj honoron al li pro liaj emi» 
neataj aervoj por la aŭstria Esperantomovado!

al nia 
de sia 
oferema sindediĉo

Koran gratulon
kara samideanino Marie Loibel okaze 

60jarigoi Kaj sinceran dankon ankaŭ al si pro ĉia 
por la prospero cie nia AEF

Same koran gratulon al la meritplena, malnova Espe 
rantoploniro en Sttrio, s-ano d-ro Adolf Halbedl, 
kiu nun havas sian 40jaran jubileon de Esperantisteco

LA ESTRARO DE AEE

AdreBaro de la E-Iändertroj de Aŭstrio? Burgenlanda 
profe Hane Bauer^ Eisenetadt, Hartlsteig; Karintio? dir: 
Franz Watzinger» Villach» Knäbenhauptschule; Malsupra
Aŭstrio; Johann Schwarz» Eelixdorf» Bräunlichgc.12; Supra
Aŭstrio? Karl Nigi» Linz, Prinz Eugenstr- 11; Salzburg?



•l

e ii
dir- Franz Fötinger, Salzburg,, Kasernengo 5; Stirio: dro 
Adolf Halbedl, Knittelfeld, Schmittg» 15; Tirolo kaj Vos- 
arlberg: Hans Steinerc Wörgl0 Augasse 42; Vieno: Emil Vo
kal, per adreso Vieno Ic9 Neutorgasse 9r?

Esperanto en Kadio Aŭstrioc Radio Vieno I______ ĉiun 
merkredon je 22? 35 dum ĉ minutoj informoj; Vieno II ĉiun 
duan ĵaŭdon (22?2? p 8*3* ktp) je 18»10 dum 15 minutoj 
diversaj temojo Radio Graz ĉiun merkredon je 15®3) ho 
E-aktivistoj! Skribu al radiostacioj dankftostkartojn! 
La reagado de la publiko por la daŭrado de la E-sendoj 
estas absolute necesa» Verku ankaŭ paroladojn pri inter« 
esaj temoj el la liglandoj (daŭro 15 minutoj) kaj sendu 
la tekstojn ;
3 kopioj) al 
la radio kaj

kun 
la 
vi

la germanlingva traduko (originalaj kaj 
E-Centro» Via artikolo estos legata en 
estos gustatempe informata pri la dato»

Apelo al la aŭstria sami de anaro o Konforme al la si
tuacio de nia movado, klarigita en AER 1/51, la estraro 
de AEF diraktas al la membraro la apelon» ĝis definitiva 
decido dum la nunjara Aŭstria K-kongreso altigi n e « 
d e v i g e s e d 1 i b e r v o Ie la kotizon al A S F 
per 5 0 g je S Io50 pomonate» Tiu sumeto, relative 
malalta por la unuopa membro, eminente helpos al la mov* 
ado« Anticipan dankon al ciuj gesamideanoj9 kziu.J agos laŭ 
nia alvoko! Ili per tio helpos ekvilibri la Buĝeton dum 
la nuna maloportuna t empo -

LA ESTRARO DE AEF

Asocia membreco de UEA« “ĉiu AEF-ano povas membrigi 
kiel asocia membro al Universala E-Asocio« La kotizo es*- _ _ /\ 
tas pojare S ' 
kolektive al la Esperanto-Centro*

UEAo AEF elektis s-anon magistron Franz Höfert, Vi* 
Penzingerstro 121, kiel aŭstrian komitatanon de

le40o La grupoj enkasigu ĝin kaj sendu ĝin

eno 14o,
UEA-

>¥K

P-ro TADROS WBGAI.I venos al Apitrioo La konata 
egipta s-ano«propagandisto estas pretae fari ankaŭ en 
nia lando lumbild-paroladojn kun prezentado de araba,} 



kaj egiptaj kantoj per gramofondiskoj pri sia hejmlando 
(Egiptio, lando de piramidoj kaj faraonoj)© D-ro Megalli 
parolos en Esperanto kaj krome en lingvoj franca kaj an» 
gla© La estraro de AEE alvoka« ciujn grupojn kaj E-akti» 
vistojn, por ke ili uzu tiun cl unikan okazon por propa« 
gundo© Preparu la arangojn, tuj intertraktante kun lern* 
©Joj» popolklerigaj institutoj, kuiturorgani zoj ktp* La 
koncernata tempo estas aprilo kaj majo© Necesas zorgi 
pri gastigo de la s-ano dum 1 aŭ 2 tagoj (eventuale pli 
longe©se pluraj paroladoj okazos) kaj fine pri la vetir« 
prezo al la posta loko en Aŭstrio,kie d-ro Megalli daŭr« 
igos la prelegadojn©Bonvolu tuj do ekagi kaj informi sen 
prokrasto la E-Centron kaj s-anon Hans Steiner, Wörgl, 
Augasse 42, Tirolo, pri viaj projektoj©La egipto komene® 
os sian vojegon en Tirolo kaj de tie veturos al Salzburg 
Supra Aŭstrio ktp©, laŭ la programo, kompilebla post la 
ricevo de viaj proponoj©

La lnternacia Ssperanto-Muzeo en Vieno I©, Hofburg, 
Bathyanistiege, Michaelerplatz, estas vizitebla lunde, 
merkrede kaj vendrede de la 9a - 17a h©

prezentita de 
, ke

4

VIENO: Dum la ZAM ENHOE-EE STO de la Viena Esperantistaro, 
kiu okazis la 16o12© 50 en la festsalonego de la posta 
^eneraldirekcio, s-ano afergv© de ABE, Re Cech, malfermis 
la vesperon kaj dankis al la gastiganto, la gen© dir© de 
la posto, s-ano d-ro Dworschak« Li legis leteron de la 
prezidanto de AEE, s-ano eksministro d-ro Eranzelfen kiu 
tiu esprimis la deziron, ke la festo farigu belar kaj 
transdonis al la e-anaro siajn korajn bondezirojn por la 
festotagoj© Post poemo MD-ro Zamenhof”, 
s-ano Cech, d-ro Dworschak esprimis siajn ĝojojn, 
nepovas saluti la samideanojn en la tradiciaj ejoj deia 
posta direkcio kaj ke tiamaniere li povas fari servon al 
la Viena movado© Li deziris plej bonan okazon de la fes» 
to kaj adresis bonajn festtagajn salutojn al la geesper» 
antistoj© En la nomo de la AEE-estraro alparolis s-ano 
G© Loibel, kiu inter alio diris, ke ni E-istoj laŭdas la 
Majstron pro lia verkontaj la ideo, kiun li por la bono 
de la homaro ligis al gi© La Juna lernejanino s-anino 
Spitzmüller prezentis la poemon de Zamenhof *Ho mia korM 
kaj la poemon ttAl la homaro” de s-ano Zinko



Nun venis la granda parolado de s-ano d-ro Sirk pri 
la temo " Zamenhof kaj la Homar ani smo "© La vere bone pre« 
parita parolado montris surbaze de historiaj dokumentoj 
la evoluon de la Zamenhofa penso e Zamenhof konsideris la 
lingvon "neutrale homan” ne kiel celon, sed kiel rimedon 
kaj rigardis kiel gvidan etikon de la homo la senton de 
la koro; la konsciencon, konforme al la sentenco "agu 
liel vi deziras, ke oni agu al vi"»

£ost du kantoj "Guten Abend, gut Nacht" kaj "Caro 
mio ben‘\ kiujn prezentis du ĉarmaj Saperanto-amikinoj, 
s**ano k© Vokal deklamis la goemon "La prego sub la verda 
standardo"c S-ano Werner voĉlegis la poemon "Pluvo" kaj 
sekve s-ano Vokal direktis kuraĝigajn vortojn al la kun* 
venintojt^”Ni rigardu antaŭen! Ni obstine fosu nian sui« 
icon!" Aligante al liaj instigoj,s-ano Cech revue parolis 
ankoraŭ pri la laboro, farita dum 1960 kaj donis konci* 
zajn direktivojn por la nova jaro© Li fermis la feston 
per la bondeziroj por ciuj samcelanoj»

La Viena Esperanto-Tago©Aldone al la raporto en AKR 
n-ro 11/12 ni povas komuniki, ke s-ano Bouchd kun sia 
mandolina kvarteto kunhelpis plibeligi la vesperan 
gramon (La redakcio)»

NEKROLOGO» La 23©11»50 mortis s-anino Adolfine 
lariko 77jara, membro de la grupo "Verda Stelo"» La 
vora- malnova E-istino kiel idealistino,kvankam pro

pro«

Ko« 
fer» 
mai« 

sano ne povante forlasi la logejon,subtenis la E-movadon 
morale kaj financadi havis multajn geamikojn en kaj ek* 
ster la lando» Si ripozu en paco kaj nia memoro!

Hugo Braun, ostro de VSto 
En la januara n-ro de "Der öffentliche Angestellte" 

aperis longa artikolo pri Io de s-ano Jungschaffer©

♦It

KOMUNIKOJ D2 LA VIENA S SEBHANTO-DELEGI TABO 
Kunvenoj de VED? La grupestroj nepre zorgu,ke ili« 

aj grupoj estos reprezentataj de 2 s-anoj©La Viena E- 
landorganizo ne povas labori« se la grupestroj bagatela 
igas la monatan kunvenon© - Informilo de VED© l»a grupea^ 
troj konigu la enhavon de la informilo dum la grupvespero 
kaj diskutu ĝin kun la membroj» La grupaj delegitoj ne p« 
re raportu pri la monata kunveno! - Kotizo© Por garantii 
normalan koti zadon bv© arangi kiel pluraj grupoj jam ag* 



as: Liveru la kotizon por VEE samtempe kun la AEF-kotizo 
al la E-Centroo Membrolistoj«, Se vi tion ankoraŭ ne fa« 
ria transdonu tuj liston de la membraro kun indikoj pri 
la membrecoj (ordinara,, familiano, subtenanto, gastoj 
senlabora), por ke TED kaj la E-Centro povu konstati la 
efektivan membrostaton«.

La E-SOOIETO *DATOBIOW sciigasd ke ekde la 19a de 
marto ĝi kunvenas Ĉiun lan kaj 3an lundon en la monato 
en restoracio Zboril. 7*. Sigmundgasse 14 (18*30 h)*

i»MALSUPRA AUSTRIO: Laŭ poŝtkarto, ricevita de E-Centro 
mortis en Aspang. 90Jara. s-ano Ignaz Fenz«, Karan memora 
on al tiu kunbatalinto por nia aferoj

ATENTU!!I 
NOVA I N T 
E S P E R A M 
en Reichenau ce 

S-ano Johann

r : 
o -

NACIA FERIA 
HEJMO

BAX-M0HT0. MASUPRA AUSTRIO *
Hub alek el Re lelie naŭ sendas alni je

nan anoncon »kiun ni kun granda gojo jene Komunikas; 
"La impona impreso, kiun mi havis dum mia restado 
en la Feria E 8 per anto-He jino H/HARARO“ ce la afabla

0

regiono
familio HILKERSBERGER. 
imiti mai grandetile la 
de Maisupra Aŭstrio«,

Espe r antis
Mia hejmo estu je via dispono por gastigado 
dumnoKta restado! Venu kaj 
kn belegan. Kuraclok 
C HENAU ,J£iu dum la vintro estas 
fama Rax-monto (2*009 m) tra la valo 
rivero, de kie kablofervojo kondukas 
aĵo. kaj tra la l amantika Höllental 
oni supreniras al Schneeberg-monto (2*075 m) (denta 
rada fervojo), al Kreuzberg kaj Semmering (montoj) 
kaj al multaj sirmkabanoj kun grandiozaj skiglit» 
e Joj«, La urbeto estae atingebla de la sudfervoja 
stacidomo Jayerb acjg-Re Lehe naa per poŝta aŭtobuso 
(haltejo Reichenau, Erlangerplatz)aŭ per loka elek* 
tra forvojo»

Koran bonvenon al ciu Esperantisto!

Landeek. 
samon en

taro

stacio Reichenau«,

Tirolo.devigas min 
nia belaga

d a !
aŭ por 
u ni» 

REI«
v i z i t

o n 
elirloko al la 
dela Schwarza* 
al la altebena 
; de Reichenau

t u t m o n
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Pro informoj pri la Jeria Esperanto-Hejmo en Kelche naŭ 
bonvolu turni vin al: ' ' /
JOHANN HUBALEK, REICHENAU Mn RAX, Maria Theresien8tro100 
Niederosterreich - Aŭstrio^

♦ * *

<1

M’

SUPRA AUSTRIO: Ĝojiga vivsigno el Steyr! Serpente el ra* 
porta letero de la E-klubo VERDA STELO,ni 

kun plezuro povas prezenti al vi jenajn komunikojn: 
La tutan jaron ni kunvenis regais en la ceflernejo sur 
Hanael-Mazzotti-Promenade respektive dum la feria tempo 
en Schlosspark« En aprilo 1950 okazis en nia urbo renkon» 
to de Supra-Aŭstriaj gesamideanojn Partoprenis 18 ekster® 
urbaj ges-anoj el Linz, ffelsf. Oftering* Losenstein kaj 
Gmunden« Ni havia 23 aktivajn membrojn, unu ni gajnie - 
s-anon magc G« Teltschik, Loaenetein, 2 ni perdis« Unu 
estis forrabata de ni de la morto® s-ano Anton Jorcher, 
kiu duia la lastaj du Jaroj estie unu el la plej fidelaj 
kaj agemaj membroj« Pro siaj mondvojagoj li estis sperta 
lingviato kaj ankaŭ bona esperantisto« Dum la lasta jaro 
li estis ĝis sia morto je la loa de decembro vicestro de 
nia klubo« Por li lia foriro estas granda perdo kaj ni 
tenos lin ĉiam ©n bona memoroo Li ripozu en paco!

La 19« 9o pja s-ano Vo Lang efgvidis E-kurson laŭ 
rekta metodo kun 14 gelernantoj«. Menciinde sstas, ke ĝis 
nun ec ne unu el la kursanoj malfideliĝis«. Ni certe es
peras 4 ke tiu kurso, kiun ankaŭ partoprenas la filo de 
s-ano Eorcher, alfluigos novan sangon an nian grupono 
Malgraŭ diversaj malfaciloj ni povas rigardi en la futu® 
ron kun espero kaj kuraĝo! Elkorajn bondezirojn al ciuj 
AEĴ-anoj por la Nova Jaro! Kans Zeller, sekretarion”

r

Jondo de
AUSTRIA XSKERANTO - JUNULARO (ALJ)

Ni dum Ie lastaj monatoj sukcesis fondi tutaŭstrian 
fakorganizo!! en la kadro de AEJoGis nun membrigis 77 ge« 
junuloj el Aŭstrio (Salzburg! 26t Stirios 22, Vienos 21 
kaj Tirolo: 8)c Kici longjara gvidanto de la junularaj 
aferoj s-»ano Alois Hilkersberger estis elektata honora 
prezidanto^ Sis la venanta AE-Kongreso la skribe eleki*



vic«
Reiter (Salzburg). 

Illetschko (V^ 
Stöckl (Tirolo) ,

>
Lct

4

A-

ita estraro konsistas el: prez» L© Bartek (Vieno), 
preZo Ao Podrepschek (Graz) kaj 
afergVo H» Schalk (Vieno), vicafergv© 
kasistino: Io Michalicka (Vo), kontra 
redo de *’DISTB0H Ho März (Vo), proto 0« Weber (Salzburg^ 

En la regularo de la fakgrupo estas decidite, aran« 
ĝi jaran ĝeneralkunvenon dum la AE-kongreso« Al AEJ po» 
vas aliĝi ciuj gejunuloj ĝis la aĝo de 30 jaroj, egale, 
'cu la aliĝanto estas membro de AJE? aŭ ne»

Gejunuloj! membriĝu al A E J I 
Anoncu vin en la Esperanto-Centro,, Vieno Io9 Neutorgc 9!

TIROLO: Esperanto enla Instruista Seminario de Innsbruck

al Innsbruck kaj poste re t* 
kurso okazos nova kurso por 
la Instruista Seminario es« 
instalOo La direktoro cert*

♦i»

S-ano AEE-landestro He. Steiner gvidas elementan 
E-kurson por 20 seminarianinojn La kurso estas senpaga 
kaj s-ano Steiner ciuvendrede post sia deĵoro en la fi« 
nanckaso trajnas de Kufstein 
urne al forgio Lost tiu unua 
studentoj« La E-instruado en 
tas projektita kiel kontinua
igis, ke ekde la instrujaro 1951/52 oni speciale varbos 
por kurso en la du unuaj klasoj-La enkonduko de nia lin«, 
gvo en la seminario estas tre signifa. Ĉar tiu enkonduko 
okazis u.n u a f o j e en Aŭstrio» Jen nova sukceso do 
nia brava s-ano H© Steiner, por kiu li meritas denove 
nian dankon! S-ano Steiner rekomendus al la s-anoj el 
Aŭstrio kaj eksterlando, skribi mallongan dankan aprobon 
al 1,Herrn Direktor der Lehrerbildungsanstalt in Inns« 
bruck, Tirol, Aŭstrioj La skribajoj estu en germana,, 
franca aŭ angla lingvoj kaj enhavu nepre ankaŭ moncion 
pri danko al profo d~ro Baldauf, kies helpo kaj varbado 
ebligis tiun belan sukceson»

Esperanto en la popollernejo de Kirchbichl c S -ano 
instruisto Josef Erlacher gvidas kurson por 47 geknabojn 
Gar la instruado estas fakultativa^ s-ro Erlacher« por 
atingi maksimumon da konstanta partopreno, subskribigis 
la gepatrojn je deklaro de li verkita, kiu inter alio 
enhavas jenan tekston: M»©o La E—instruado nur am po* 
vas atingi Bian celon, kiam per siaj gepatroj la infanoj 
sin devigas, viziti la E-instruadon en la instrujaro 
1950/51 kiel instrufakon devigan» Tio signifas, ke ili 



devas sin senkulpigi per skriba atesto de la gepatroj »se 
ili ne povas veni, kaj devas toleri punon en kazo de ne* 
motivebla forresto de la leciono«. Krome ili devigas sin^ 
fari malgrandan hejman ekzerclaboron. «oo Mi deklaras, 
ke mi konsentas la suprajn kondiĉojn (subskribo de la 
gepatroj)OH

Esperanto en la raetia lernejo por metallaboristoj 
de Innsbruck«, S-ano d-ro Anton Karner gvidas kurson al la 
elito de tiu lernejo«, Krome li gvidas kurson enla popola 
altlernejo de Innsbruck«-Kiel fervora adepto de la Zame n«»
dofa movado d-ro Karner estas* montras la fakto, ke li 
faras lakursojn malgraŭ ke li post la instruado nur ven« 
as hejman post noktmezo^ ĉar li loĝas en Stam^Supra Inn« r’4

valo«, - Krom la menciitaj okazas E-kursoj en jenaj lokoj? 
Innsbruck, grupo (d-ro Rumesch); Solbad Hall: ofico kona 
Karl Kotier; W0rgl kaj Kufstein: popola altlernejo (Hans 
Steiner)o

Esperanto en la popollernejo de BrixenjUJ^ LerneJ- 
estro cefinstruisto Pritz Mühlbacher komunikisö ke li 
denove gvidas en sia lernejo kurson por 25 gelernantoj«» 
La fervoro de la gelernantoj estas granda* S-ano Mŭhlba* 
cher enkondukis pasintjare en sla lernejo la E-instruad* 
on kaj instigis ne nur geknabojn al la lernando,sed ankaŭ 
la aliajn instruistinojn, inter kiuj Jam du eatas forvo-' 
raj esperantistinoj

o
O 
deKova__ _____________ a Aŭstria E-Servo anoncis sin el 

la montara vilago TOBADILL ce Piane (Supra Inn-valo): s- 
ano Otto Adrian de Choibert9 paroĥestro kaj cefskoltestro 
ae okcidenta Tirolo«, - Du paĝojn pri Esperanto kontinue 
aperigas la monata gazeto HCosmopoiit” (redakcio: Imst® 
Tirolo)«, Ape ras informoj kaj elementa kurso (germanlingve) 
La stataj E-ekzamenoj en Innsbruck^ kiuj okazis novembre 

Hilkersberger, Landeckp 
Innsbruck kaj Otto Steiner, Slattens, faris la 

Hkun bona sukcesoS-ano Martin Stockl el 
Al ciuj

donis janan rezulton: S-anoj Ao
H= Richter* 
ekzamenon 11 kun bona sukceso rt«, S-ano Martin Stockl 
Innsbruck ricevis la kvalifikon "kun distingo11«, 
ekzamenitoj ni kore gratulas! (redo) -Novaj tabuloj de la 
Aŭstria E-Servo en tirolaj stacidomoj estis fiksataj de 
s-ano H«, Steiner en Kirchbichl kaj Wörglo - Dum la Z&p 
rne nho fa festo en Innsbruck d-ro Leo Blaas, prezidanto de 
la E-grupog faris la festparoladono Li montris la vivon 



jfcaj la agadon de Zamnehof kaj ebligis al la ĉeestantoj 
enrigardon en ties genian kreaĵon.«Per entuziasmigaj vor» 
toj li pentris lumantan karakteri)ildon do la majstro« 
Okaze de la festo estis transdonataj honordiplomoj al la 
honormembroj» s-roj d-ro Ao Karner kaj M» Stöckle - Nia 
nelaciĝanta s-ano klubestro Koller arangis Zamanhoffes» 
ton en Solbad Hall kuŭ prelego« deklamo , parolado kaj 
kantojo Inter ia featantoj ankaŭ estis ^amikojn

/A

STIRIOs Geedzigo: S-ano Alois Poeti« konata ankaŭ 
kiel fervora Esperantisto on Vieno^xiu nun log* 

as en Döllach ce Aflenz« antaŭ nelonge eaziĝisr.Al li kaj 
lia juna edzino koran gratulon! -Vigla kursado en Sti e 
rio!GRAZs Kadio (prof» Hainschegg)t merkrede« 15‘30 h<j 
Volkshochschule (s-ano Minauf), daŭrigo, merkrede; uai* 
versitato« daŭrigo« ĵaŭde, 18 h; teknika altlernejo«ven* 
arade« 18 h (ambaŭ kursoj gvidataj de profe Hainschegg); 
OTTENDORE eo Gleisdorf: s-anino Johanna Konraa« instrua 
istino en instruas parton de siaj lernantoj en Eo; 
ĤABTMAaNSDORT ce Gleisdorf:cofinstruisro Erwin Schrotter 
instruas 30 lernantojn en Koo - KNI MELFELI) • Petite 
distrikta instruinspektoro kaj vicurbestro Max Dionee 
s-ano AEE-landestro d-ro Halbedl faris en 
Pedagogia Instituto« filio Knittelfeld« 
"Esperanto en la lernejon”« kiu de la 100 
etrupereonoj estie pozitive akceptata^

“Ni veturos al Innsbruck kaj München!Jen la devi» 
al 

universala K-kongresoj« traveturante

de
f 

la kadro de la 
paroladon pri 
ceobtintaj in*

zo 
la 
la
Supran Bavarion., Kiu deziras partopreni tiun vojaĝon« tiu 
nepre tuj anoncu sin ce Landeoleitung Steiermark des ÖEV 

Sackstr» 16/1!Jen vere belega ferioprogramo por 
‘ - - * _ _ 1 estas

kiel finon oni 
-La kunvenoj de la Grazia

de areto da Graz-aj E-istoj« kiuj decidi» bicikli 
aŭstria kaj

plej belan regionon de nia hejmlando kaj la faman

en Graze l
la somero 19511 Kiel komenco de la biciklovijago 
projektita sabato« la 21 a de julio« kaj 
antaŭvidas la 19an de aŭgustoo
E-societo UNUECO okazas nun vendrede(19-22 h) en Winter* 
bierhaus« Bŭrgerg» 14; la junula grupo renkontiĝas marde 
en Schŭlerheim« Kirchengo Io

La stiria E-movado en januaro 1951 perdis fidelan 
aamideanon: gi funebras la forpason de Hudolf Celisto el 
Grazo feĉon al lia animo« ni kore memoros lin!



Sappl enkondukis fakultativan E-instruad®
S-ano 

appl, Kiun ni volas danki pri lia sukcesa entre»
• »«a • _ -. _ _

SALZBURG; Pri granda sukceso en Salzburg raportas kornus 
niko de la AEF-landestro Franz Fötinger» La 

Komerca Akademio de Salzburg laŭ la iniciato de profeso» 
ro Hanns 
ono For la unuaj kursoj anoncis sia 92 studentoj«» 
profe S 
preno« skribis« ke li devis 'ĉesigi la varbadon,ĉar li ne 
povas gviui plurajn kursojn samtempe«

H« Fötinger mem gvidas 3 kursojn en 
en Oberndorf» - Fondo de nova grupo ok»

Lernejestro 
Salzburg kaj unu 
azis en HALLEINo

• *

w

VORARLBERG: Laŭ sciigo de s-ano Anton Sei^ald, Bregenz,
Säge rge 12, la Laborista Sembro en Feldkirch 

subtenas Esperanton per arango de E-kurso en Bregsnz« La 
kurson gvidas la konata radio- kaj artkantisto Heinrich 
Lorenz (artiste nomo: Lorenz Oktaviua), kiu en majo sst» 
is ekzamenata kun sukceso kiel profesia artisto» - nome: 
H vo efe nome no11 e Fine de la pasinta jaro li kantis en Ra«
aio-Dornbirn kantojn en Esperanto«

gova delegito de la Aŭstria E-Servo en Bregen_zo La 
instruisto ka^ estro de la oficejo pri lumbildoj ce la 
Lanurogistaro de Vorarlberg, s-ano Walter Gnaiger, Bre» 
genzc Montfortstr« 12« bonvolis transpreni la oficon de 
delegito de AES

PANTEONO
de la Esperanto-movado»

For soloni kaj honori la memoron de la Esperanto- 
pioniro j la prezidantaro de la INTERNACIA ESPERAN« 
TÜ-MUZEO. Vieno IofiHofburge Bathyani stiege (Michas 
elerplatz), starigas en la cefsalono de la muzeo 
‘•Panteonon de la Esperanto-movadow i), kies solenn 
inaŭguro okazos dimance la 20an de majo 1951, je la
l$a horo antaŭtagmezo o

La estraro de AEF invitas, la aŭstrian samide« 
anaron multnombre ĉeesti tiun ci solenaĵon! ŝi ar® 
angoa tiuokaze AŬSTRIAN ESIERANTO-TAGON kun Inter® 
kona Vespero (19«5«) kaj katolika Diservo« labora



kane ido de AEF kaj ekskurso« Detala progr 8ekx

vos«, Ekster-Vienaj ges-anoj,bonvolu tuj anonci vi« 
an partoprenon al la E-Centro pro preparo de nokt« 
restejo ce Vienaj ges-anoj!

l)en senco de galerio de meritplenaj eminentuloj«

mn

KATOLIKA ESPERANTISTA VIVO
AKLE-Vienoo Leteradreso: W«, Mudrak, Vieno III«, Be» 

atrixgo 19/9«, Kunvenoj la 2an kaj 4an mardon de la mona» 
to en Io Graben 13/11/25 (Kreuzbundheim) (17-19 h)«, Siua 
mardon 19-20’15 kurso por komencantojo

Grupo ESTONTECO, Salzburg, adreso?Domvikar J« Kaps, 
Salzburg-Parsch, Gaisbergstr« 7«

Liglandaj sekretarioj: Stirio - d-ro A«, Halbedl en 
Knittelfeld, Schmittg« 15; Karintio - Franz Casar, Kla« 
genfurt, Brunn platz 3«

Arangoj en Vieno: posttagmeza Diservo la 17«, 12«, 195Q, 
signifa prediko de pastro komandoro KGoFlank; 12« 12«50: 
adventmadito« - Krietnasko-festeto la 27«12«50, samtempe 
esprimo de sindonaj bendesiroj al ĉefepiskopo kardinalo 
d-ro Tho Innitzer, la granda favoranto de Esperanto, je 
lia 75a naskigtago«, - 13«Io51: s-ano Gas per ini pri la fi
li teraturo; raporto de s-ino A« Crignis pri sia Horn-rea» 
tauo dum Kristnasko« 23«1«: kunesto sub devito “Vera Ga= 
jaco“ con scena ludo “Mia Infaneto“ (s-ino iilaner,f-ino 
Toscan!), kantoj de s-anino Toscan!; kontribuis plue ge» 
s-anoj Gaßperini, Hiesinger, Kaes kaj Hyba« 13«2«,: paro* 
iado^de s-anino L« Ziwutschka laŭ persona renkonto kaj 
sciigo pri Edeltraud Fulda, antaŭ ne longe mirakle 
sanigita en Lourdes«, - Vizitis la grupon karaj gastoj: 
prof« d-ro Peter Hohenwarter, Klagenfurt kaj d-ro Edgar 
Geramb, paroĥestro, Ferlach, Karintio« - Raportis pri la 
IKUE-kongreso en Homo detale “Klerusblatt”, Salzburg«,

La 27an de marto okazos Faskoso lenoe
L_g ^3a Internacia Kongreso de katolikaj Esperantiga 

-V9-J okazos dum la 36a Universala Kongreso da Esperanto 
en München (4«-llo8«); adreso: Pastro Ludwig Thalmaier - 
(13b) Bad Kohlgrub, Germanio« Kotizo por Aŭstrio prov«, 

44 pageb.la al Mudrak (aupra adreso& respektive
postsparkasa konto 105« 713«. )Pri pago farita informu pas* 

•I:



tron Thalmaie r, aligantec Detaloj sekvoso
La abono de ES BEBO KATOLIKA kostas S 30o— por la 

Jaro 1951, same pageblajo
WoMo

NATURAMIKA EAKGBUPO

La Naturamika Asocio havas fakreferantoJn en ciuj 
landoja La kotizmarko de la Jaro 1951 estas surpresita 
per "La Naturamikoj” en ciuj landoj,kie estas naturamika 
movado» La centra estraro en Zürich donis subvencion por 
la eldono de la E-revuo "La MigrantoEn la komunikilo 
de ia NatruamikoJ konstante aperas artikvxuj en kaj pri 
aia lingvo» En marto 1951 okazos internacia ski-restado 
por geesperantistoj en la regiono de Hochkönig (vidu A
n-ro 1/51, p» 7)o M» finkenzeilero

M i

i» * KOMUNIKOJ DE LA ESTEBAN TO-CENTHO ♦ ♦ e

r 5 7 r ■ ® • T • t 7 " I * fc # ’* ■ Ml * II m'9

6 25o—
I00c-; grupo MEannoÄio,< S 20o-; s-ano Ho

; s-ano Sinaer S 10; 
s-ano Bertia

o«*o

r reko n s t r uo de la E s peran t o-Centro s grupo La« 
s-10o-; s-ano Werner 3 90»-;; s-ano Bauer S 35cboro i

ano Androsch S 3’50; grupo Harmonio S 50»-; Instruista 
fakgrupo S 100»-; grupo Linz S 100»-; landorganizo Supra 
Aŭstrio S 200o«; grupo Bregenz S 25»-; grupo Konkordo 8» 
30»-; AKLE S 40
Ziwutschka S 20
Krcakotizo de ĉOg po membro kaj monato pagis: la grupoj 
Konkordo 360
KOKAN

o~; Centro S ĉ
o-; entute S 758’600

o-; nenomata S 50o-; s-ino

o-; Verda Stelo S 15»-o
AL ÖIÜJ DONINTOJ!

Graz S 33 
DANKON

* •

La INSTRUISTA SEKCIO DE AEE ricevis de la federacia 
Ministerio por Instruado subvencion de Io OOO silingoj»



E-societo Harmonio. XVo. Markgraf Rŭdigeratro4. ko» 
munikas: Vendrede. la 6*4* 51. s-anino Mathilde KINDL fa* 
roa LUMBILDPAROLADON PRI PARIZO* Ĉiuĵaŭde okazas kurso 
por progresantoj (19-21 h). kiun gvidas s-ano dir» Mena« 
cher* (rastoJ bonvenaj! E« Ve

Kora spondo

AKSTRIO: Por miaj ĉarmaj kursaninoj mi serĉas korespona« 
antojn» Ili estas studentinoj de instruista se* 

minario kaj estas 15-18jaraj, Bvo skribi are al la kurs* 
estro: Hans Steiner. Augasse 42» forgi. Tirolo«

Mi tre satas korespondi kun sovetianoj» Mi dankus 
al tiu kore t Kiu povus al mi sciigi adreso ja» Ludwig Po» 
latscheK» üyerspergring 40 Wr» Neustadt»

NEDERLANDO: Deziras korespondi kun geaŭstrisnoj: J Alge* 
ra» Beethovenstraat 15p Zaandam. lernejestro 

pri instruadoo J*C* Schagen. Harenmakersstraat 39. Zsan* 
dam. oficistino pri ĉiuj temojo M* van Zoest-Jongerling, 
Burgo ter Laanstraat 4»Zaandam» sinjorino pri ciuj temojn 
Aoj« Oltmans. Noordeinae 63» formerveer» servisto pri min» 
indus trio» A* van Dam. Kokspad 14»Zaandam9 masonisto pri 
ciuj temoj» Kode Cock-Trorop. Ĵ3van Goy ehzade 6. Zaandam. 
sinjorino .pri ciuj temojo Mo Ho FeJLbaan van Herwaarden . 
Riouwstraat 41. Wormerveer. sinjorinot pri Ĉiuj temoj» 
Do de Ruiter. Aov* Scheltemaplo 28» Zaandam. kontrolisto 
pri ciuj temoj»

LITERATURA PARTO

Marie von Ebner-Eschenbach:

La venkintino»

Iam estigis grandega» vere titana batalado 0 Ĉiuj 
Virtoj kaj Malvirtoj luktis la unuj kontraŭ la aliaj je 
risko de la vivo» Teruraj vundoj ekfondigis» la sango 
fluis riversimile* Perfido kaj Malico estis^superintaj 
la Justecon kaj parali zintaj gian brakon* Dissirita per 
la dentoj kaj ungegoj de la Malamo, mortis la Amo. la 



Grandanimeco stertoris sub la sufokantaj manoj de la Av« 
idecoc Multaj Virtoj sperti® perforton Je tiu tago* sed 
ankaŭ multaj Maivirtoj havis ia senton,esti finverkitaj»

El la tuta» granda batalintaro nur unu restis netu» 
sita, estis unu el la Virtoj* estis la Boneco»

Kvankam atakita per stonoj, traborita per la »agoj 
de la Malamo, centfoje perforte terenĵetita, ĝi ĉiam de« 
nove levis sin, nevundebla^ nevenkebla Kaj reo oniris la 
furiozan lukton»

Alvenis vespero kaj nokto, la batalado restis 
nita de ciu partio, la batalintoj kasis elĉerpitaj.-. Sole 
la Boneco trapasi e la batalkampon^ vigla kisi ŝprucanta 
fonto, aminda kiel la matenruĝo,^gi refreŝigis la sufer* 
an toj n; kaj en tiu ci momento ec ĝiaj malamikoj konfesis? 
La plej forta estas vi!

Lu renkonto»

promenadis« Ŝi portis kronon
kaj sur gia purpura vesto

Iun tagon la Vanteco 
el sapovezikoj sur la kapo 
pendis multaj orumitaj globoj el vitro; la platajn pie» 
dojn^gi estis metinta en ŝuojn kua grandegaj kalkanumoj 
Kaj ĝi pasadis sur ili tiel majeste kiel 'ligna reĝo en 
japa Komedio« Sia larĝa vizaĝo lumis pro memkontenteco; 
giaj rugaj, fingrodikaj lipoj grimacis malestime; el du» 
onfermitaj palpebroj ĝi rigardis ĉirkaŭan, kvazaŭ ekzis« 
tus nenio inda Je plena rigardo•

Venis renkonte al ĝi iu estaĵo, je kies apero ĝi 
haltis« Estis estaĵo kua simpla aspekto, modesta ©stis 
ĝia marŝado, gia sinteno, ĝia gesto, bela gia vizago, 
sur kiu pentrigis seriozeco kaj profunde interna paco»

wFor de mia vojo! ” la Vanteco alkriis ĝin« - “Voi® 
onte**, respondis la alia ridetante kaj cedis la spacon» 
Tamen la Vanteco sentis sin ofenditaj "Vi ridetas? Kial 
vi do kuraĝas rideti en mia ĉeesto?” ĝi spiregis kaj fa» 
rioze ĵetis sin sur la ofendinton»

Tiu ĉi ne defendis sin kontraŭ ĝi, sed staris^nur 
trankvile kaj finne« Sed la Vanteco falis teren kaj ciuj 
ĝiaj sapovezikoj krevigis kaj ĉiuj vitraj globoj kuai« 
rompitaj - ĝi estis pusinta sin kontraŭ la Meriton«

Tradukis F« Velehtiagar«



(Zlo 3216/47)

En la Esperanto-eldonejo 
« TEAMON DO"
Vieno Io, N«utorga«se 9

aperis Jenaj Esperanto-libroj:

7o —
20o —

3o50

Handwörterbuch Esperanto - Deutsch
Deutsch - Esperanto Handwörterbuch, 354 Seiten 
"Senhalte al la celo", legolibreto de A» Norbert 
"La mondopaco kiel psikologia problemo"

Thirring, tradukita de Hugo Sirk 
"Tri majstronoveloj" de S 

tradukitaj de Eo Febe 
"Freude durch Esperanto",

Steiner
Grundsätze des Fremdsprachunterrichtes (All)

tifter, Storm,
o

lernolibro de

de Hans

Kleist,

Hugo

2o —

3o —

5e —
6o —

krome estas haveblaj jenaj libroj:

l

Faŭsto I
Leteroj de Zamenhof
Leteroj de Lanti
Vivo de Rosa Luxenburg
Hena Vortaro (de SAT) 

La nuna stato de l1 evoluismo

S 39o —
3 49o —(po volumo)
S 20o —
S 33o —
S 65o —
S 15o —

Gute cher bekommt man ia
Warum sollst Du trotzdem alle B

jeder Buchhandlung« 
ü c h e r nur bei

T SAM 0 SDO , Wien I«, Heutorgasse 9, Tel«: U 23180, 
besorgen? Weil Da damit die Esperantobewegung förderst! I
******

* * * * *
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